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SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO, DESMONTE CONTROLADO, REMOÇÃO, SELEÇÃO, 
TRANSPORTE E DESCARTE DE MATERIAIS E ENTULHO E SELEÇÃO DE 

MATERIAIS 
 

Período de recebimento de propostas: até 13/05/2022 
 
A Associação Pró-Dança - APD, associação de direito privado qualificada como 
Organização Social de Cultura nos termos da Lei Complementar Estadual 846/1998, 
gestora da São Paulo Escola de Dança – Centro de Formação em Artes Coreográficas, 
torna pública a abertura de processo de seleção para a contratação de serviços, pela 
modalidade PEDIDO DE COTAÇÃO, tipo MENOR PREÇO, no âmbito do Contrato de 
Gestão nº. 05/2021. 
 
1. Objeto 

 
1.1. O objeto deste processo é a seleção e contratação de serviços especializados para 

demolição, desmonte controlado, remoção, transporte e descarte de materiais e 
entulho na sede da São Paulo Escola de Dança, localizada na Rua Mauá, 51, 3º 
andar – Luz, São Paulo/SP. 
 

1.2. O valor de referência para a contratação dos serviços é R$ 125.000,00 (cento e 
vinte e cinco mil reais). 

 
1.3. Os serviços deverão ser realizados parcialmente em período noturno (em regra das 

23h às 7h), considerando a agenda de atividades do Complexo Cultural Júlio 
Prestes, devendo o valor correspondente ao adicional noturno ser destacado do 
preço global. 

 
1.4. O prazo para execução dos serviços é de 25 (vinte e cinco) dias corridos, com início 

previsto para 20/05/2022. 
 

1.5. As especificações dos materiais a serem fornecidos e instalados constam do Anexo 
I. 

 
2. Norma aplicável 
 
2.1. Este processo é regido exclusivamente pelo “Regulamento para Seleção e 

Contratação de Obras e Serviços, Compras e Alienações” da APD, disponível no 
site da São Paulo Escola de Dança (https://www.spescoladedanca.org.br/) e 
publicado no Diário Oficial do Estado de 25/10/2019. 

 
3. Condições de Participação 
 
3.1. Podem participar quaisquer empresas interessadas, com objeto social compatível 

com o objeto desta seleção e que atendam às condições estipuladas neste 
instrumento convocatório. 

 

https://www.spescoladedanca.org.br/
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3.2. A participação importa ciência e concordância quanto às condições e 
especificações do processo de seleção. 

 
3.3. Não podem participar: 
 
a. pessoas físicas; 
b. consórcio de empresas, qualquer que seja a forma de constituição; 
c. empresas estrangeiras não estabelecidas no Brasil; 
d. aqueles declarados inidôneos para participar de seleções ou contratar com a APD 

ou com qualquer ente ou órgão público; 
e. aqueles que tenham demonstrado incapacidade administrativa, financeira ou 

técnica ou má conduta ética na execução de contrato com a APD ou a qualquer 
tempo; 

f. aqueles que estejam em processo de falência, em dissolução ou em liquidação; 
g. conselheiros, diretores e empregados da APD, assim como a pessoa jurídica da 

qual façam parte como sócio ou acionista com mais de 10% (dez por cento) do 
capital social votante ou controlador, administrador, responsável técnico ou 
subcontratado, salvo em favor da Associação a título gratuito; 

 
4. Documentação exigida 

 
4.1. Os proponentes deverão apresentar os seguintes documentos em cópia simples: 

 
4.1.1. Habilitação jurídica: 

a. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e em vigor, 
devidamente registrado, acompanhado de documentos de eleição de 
seus diretores e/ou administradores, nos casos em que estes não 
constem do ato constitutivo; 

b. Cédula de identidade e prova de inscrição no Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF) do(s) diretores, administrador(es) e/ou representante(s) 
legal(is);  
 

4.1.2. Regularidade fiscal: 
a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

(CNPJ); 
b. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, da sede ou 

domicílio do proponente, compatível com o objeto dos Serviços;  
c. Prova de regularidade para com a fazenda federal, estadual e 

municipal, por meio das seguintes certidões: 
i. Certidão conjunta de débitos relativos a tributos federais e à 

Dívida Ativa da União; 
ii. Certidão de quitação de tributos estaduais (ou certidão de não 

contribuinte, se for o caso), expedida pelo órgão competente do 
governo estadual da sede ou domicílio do proponente; 

iii. Certidão de quitação de tributos municipais, expedida pelo órgão 
competente da prefeitura municipal da sede ou domicílio do 
proponente; 
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d. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;  

e. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 
f. Declaração de regularidade e de não impedimento (conforme modelo 

Anexo II), assinada pelo(s) representante(s) legal(is).  
 

4.1.3. Qualificação econômico-financeira:  
a. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo 

distribuidor da sede do proponente, dentro do prazo de validade ou 
expedida nos últimos 30 (trinta) dias que antecedem a entrega e 
abertura das propostas quando o prazo de sua validade não estiver 
definido; 

b. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 
boa situação financeira do proponente, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data 
de entrega e abertura das propostas. 

c. Memória de cálculo para comprovação de boa situação financeira do 
proponente será aferida com base nos índices de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), de acordo com as 
seguintes fórmulas: 

 
LG = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigível a Longo 
Prazo) 
 
SG = Ativo Total / (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) 
 
LC = Ativo Circulante / Passivo Circulante 

 
4.1.4. Qualificação técnica: 

a. Registro ou inscrição da proponente perante o Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia – CREA ou perante o Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo – CAU, consignada em certidão ou outro 
documento que a substitua, dentro do prazo de validade, emitida pelo 
referido Conselho, onde constem nome e especialidade do 
responsável técnico;  

b. Apresentação de, no mínimo, 03 (três) atestados, emitidos por 
empresas idôneas, que comprovem a direção e execução de serviços 
de complexidade equivalente ao objeto dos Serviços; 
 

4.2. As proponentes que apresentarem resultado igual ou menor que 1,00 (um) para os 
Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) ou Liquidez Corrente (LC) 
deverão comprovar patrimônio líquido mínimo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 
reais). 
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4.3. Observado o disposto no item seguinte, a ausência de quaisquer documentos 
exigidos para habilitação, ou se apresentados incompletos, incorretos, com rasuras 
ou com a validade expirada, acarretará a inabilitação do proponente. 

 
4.4. Ao examinar as propostas e/ou a documentação, a APD poderá, a seu exclusivo 

critério e a qualquer momento do Processo de Seleção, mesmo após a interposição 
de eventuais recursos, solicitar esclarecimentos e documentos adicionais aos 
proponentes. 
 

4.5. Documentação complementar poderá ser obtida pela APD através de pesquisas de 
situação creditícia, ficando a seu único e exclusivo critério efetuar a contratação do 
proponente em caso de haver restrições ou solicitar esclarecimentos ao 
proponente. 
 

5. Entrega das propostas e documentos 
 
5.1. A proposta comercial deverá ser enviada juntamente com os documentos de 

habilitação para o e-mail: compras@prodanca.org.br, até às 23h59 do dia 
13/05/2022. 

 
5.2. As propostas apresentadas fora do prazo estabelecido não serão recebidas, não 

cabendo recurso contra sua desclassificação.  
 

5.3. A proposta comercial deverá ser apresentada em 01 (uma) via, em papel timbrado 
do proponente, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente 
datada, assinada e rubricada pelo representante legal do proponente. 

 
5.4. Da proposta comercial deve constar: 
a) Dados dos proponentes: 

i. razão social; 
ii. endereço completo; 
iii. número de inscrição no CNPJ; 
iv. números de telefone e endereço eletrônico (e-mail); 

b) Dados do representante legal: 
i. nome, cargo e números de RG e CPF; 
ii. números de telefone e endereço eletrônico (e-mail); 

d)  Prazo de validade de, no mínimo, 30 (trinta) dias a contar da data de entrega da 
proposta; 

e) O valor total referente aos serviços, expresso em moeda nacional (Real), em 
números e por extenso. 

 
5.4.1. O valor apresentado deverá incluir todos os custos diretos e indiretos, tais 

como tributos, encargos sociais e trabalhistas, taxas, contribuições 
parafiscais, materiais, equipamentos e quaisquer outros que incidam ou 
venham a incidir sobre o objeto dos Serviços, os quais serão de exclusiva 
responsabilidade do proponente. 
 

mailto:compras@prodanca.org.br


5 
 

5.4.2. Se a contratação não se efetivar dentro do período de validade das 
propostas, a APD poderá solicitar prorrogação geral da validade mínima 
exigida, por igual prazo. 

 
6. Da visita ao local da Obra 
 
6.1. É obrigatória a visita ao local onde será realizada a Obra, a fim de que os 

interessados possam estimar adequadamente o escopo e valor dos Serviços. 
 

6.2. Não serão aceitas quaisquer alegações de desconhecimento do local da Obra 
como justificativa para a repactuação ou não execução dos Serviços. 

 
6.3. A visita deverá ser agendada pelos proponentes com antecedência mínima de 24 

(vinte e quatro) horas da data prevista para sua realização, por meio do telefone 
(11) 3224-1380 ou e-mail compras@prodanca.org.br, devendo ocorrer até às 17hs 
(dezessete horas) do dia 12/05/2022. 

 
6.4. Após a visita, os proponentes receberão um comprovante da sua realização. 

 
7. Processamento da seleção 
 
7.1. As propostas serão classificadas pelo critério de menor preço. 

 
7.2. Classificadas as propostas, a documentação de habilitação da primeira classificada 

será examinada pela APD e, caso não existam irregularidades, tal proponente será 
declarado vencedor. Caso a referida documentação não atenda às exigências deste 
processo de seleção, a APD passará à análise da documentação de habilitação da 
segunda classificada, e assim sucessivamente, seguindo-se a ordem de 
classificação. 

 
7.3. A APD poderá negociar o preço proposto e as condições de pagamento, de modo 

a obter melhores condições comerciais na contratação. 
 

7.4. Dos resultados da seleção, incluindo habilitação e julgamento, não caberá recurso. 
 
7.5. Dos resultados da seleção, incluindo habilitação e julgamento, caberá recurso 

fundamentado, a ser interposto no prazo de 02 (dois) dias corridos, pelo proponente 
que se julgar prejudicado.  

 
7.6. Os recursos terão efeito suspensivo e deverão ser dirigidos ao(s) responsável(is) 

da APD que conduziu(ram) o processo de seleção, o(s) qual(is), após concessão 
de prazo para contrarrazões, caso não reconsidere(m) a decisão recorrida, os 
encaminhará, para julgamento, ao Diretor Administrativo-Financeiro ou a quem este 
delegar competência para fazê-lo.  

 

mailto:compras@prodanca.org.br
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7.7. Após o julgamento de recursos ou o decurso do respectivo prazo, o processo de 
seleção será enviado para homologação. A vencedora será comunicada para 
comparecer, na data designada pela APD, para a celebração do contrato. 

 
7.8. A recusa injustificada da vencedora em assinar o Contrato na data designada 

ensejará a perda do direito à contratação e caracterizará descumprimento total da 
obrigação assumida, podendo ser aplicada a penalidade de suspensão do direito 
de participar das seleções da APD, por prazo de até 02 (dois) anos. 

 
7.9. Na hipótese de a vencedora recusar-se a assinar o contrato, bem como não prestar 

os serviços nos prazos e condições estabelecidos, a APD poderá convocar os 
proponentes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual 
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado ou revogar esta 
seleção caso não seja possível um acordo com as referidas remanescentes ou 
ainda por interesse da APD. 

 
8. Contrato 
 
8.1. O Contrato a ser firmado terá vigência pelo prazo necessário à conclusão dos 

serviços. 
 

8.2. De acordo com a conveniência e/ou a necessidade da APD, os serviços contratados 
poderão ser acrescidos ou suprimidos em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato, ficando a contratada obrigada a aceitar, nas mesmas 
condições inicialmente vigentes, os respectivos acréscimos ou supressões. 

 
9. Disposições gerais 
 
9.1. A APD poderá cancelar este processo de seleção, a qualquer tempo e em qualquer 

fase do certame, bem como optar pela contratação de apenas parte do objeto desta 
seleção, assim como recusar a participação ou a contratação de proponente que 
tenha demonstrado incapacidade administrativa, financeira ou técnica ou má 
conduta ética na execução de contrato anterior firmado com a APD, no transcorrer 
do presente Processo de Seleção, ou a qualquer tempo, sem que tais atos 
impliquem direito de reclamação, indenização ou reembolso de quem se entender 
prejudicado. 

 
9.2. Esclarecimentos ou impugnações acerca desta seleção poderão ser solicitados por 

escrito, via e-mail, em até 02 (dois) dias úteis antes da data de entrega das 
propostas, fazendo constar todos os dados do proponente, sendo as respostas 
divulgadas no site da São Paulo Escola de Dança 
(https://www.spescoladedanca.org.br/). 

 
São Paulo, 5 de maio de 2022. 

 
 
  

https://www.spescoladedanca.org.br/
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Anexo I  
Especificações Técnicas 

 
1. Objeto 

 
1.1. O objeto deste processo é a seleção e contratação de serviços especializados para 

demolição, desmonte controlado, remoção, transporte e descarte de materiais e 
entulho. 

 
1.2. As atividades prévias compreendem: 
 

a. proteção e preservação dos elementos considerados relevantes pelo projeto de 
restauro; 

b. identificação dos elementos a serem mantidos (entre pisos, forros, luminárias, 
divisórias, fiação e demais elementos de infraestrutura para as instalações de 
elétrica, hidráulica e rede de dados); 

c. proteção de piso com tecido de aniagem e gesso. 
 

1.3. Os serviços de demolição, desmonte controlado e remoção compreendem: 
 

a. demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, sem reaproveitamento; 
b. demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento; 
c. demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento; 
d. remoção de piso de madeira (assoalho e barrote), de forma manual, sem 

reaproveitamento;  
e. remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento; 
f. remoção de janelas, esquadrias, de forma manual, com reaproveitamento; 
g. remoção de metais sanitários, de forma manual, sem reaproveitamento; 
h. remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento; 
i. remoção de luminárias, de forma manual, com reaproveitamento; 
j. remoção de chapas e perfis de drywall, de forma manual, sem reaproveitamento;  
k. remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento; 
l. remoção de perfilado; 
m. demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos; 
n. demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação 

e acomodação do material; 
o. demolição manual de revestimento em ladrilho hidráulico, incluindo a base; 

 
1.4. Os serviços de transporte e descartes de materiais e entulho compreendem: 
 

a. transporte do entulho ensacado por meio de carrinho plataforma de rodas 
emborrachadas, pela via horizontal e/ou vertical, conduzido até o local de despejo 
através de elevador, qual será devidamente protegido por mantas acolchoadas para 
esta finalidade; será respeitado o limite de carga do elevador; 

b. descarte de materiais e entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso 
e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal; 

c. providência dos alvarás e licenças necessárias à remoção dos resíduos gerados, a 
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saber, o alvará municipal de operação do responsável pelo descarte de materiais e 
entulhos, alvará municipal de operação do “bota-fora”, licença da CETESB do “bota-
fora”; 

d. descarte do material e entulho com caçamba metálica, inclusive carga e descarga 
de material em aterro licenciado. 

e. efetuar a emissão do Controle do Transporte dos Resíduos (CTR) após todo 
descarte do material e entulho. 

 
1.5. A APD identificará materiais que serão removidos, mas não descartados, a serem 

mantidos no ambiente da Obra. 
 

2. Valor de referência 
 
2.1. O valor de referência para a contratação dos serviços é R$ 125.000,00 (cento e 

vinte e cinco mil reais). 
 
3. Local da realização dos serviços 
 
3.1. Sede da São Paulo Escola de Dança, localizada na Rua Mauá, 51, 3º andar – Luz, 

São Paulo/SP (Complexo Cultural Júlio Prestes). 
 
4. Prazo e período de prestação dos serviços 
 
4.1. Os serviços deverão ser realizados parcialmente em período noturno (em regra das 

23h às 7h), considerando a agenda de atividades do Complexo Cultural Júlio 
Prestes, devendo o valor correspondente ao adicional noturno ser destacado do 
preço global. 

 
4.2. O prazo para execução dos serviços é de 25 (vinte e cinco) dias corridos, com início 

previsto para 20/05/2022. 
 
5. Plantas dos locais onde os serviços serão prestados. Acompanhamento dos 

trabalhos. Alterações eventuais das especificações. 
 
5.1. A fim de subsidiar a elaboração de proposta e precificação dos serviços, estas 

especificações são instruídas com (Anexo IV): 
 

a. Caderno técnico de demolição, contendo: 
a.1. IMAGEM 01 – PERSPECTIVA DA MODELAGEM DO LEVANTAMENTO 

TOPOGRÁFICO; 
a.2. IMAGEM 02 – PERSPECTIVA DA MODELAGEM DO LEVANTAMENTO 

TOPOGRÁFICO; 
a.3. IMAGEM 03 – PERSPECTIVA DA MODELAGEM DO LEVANTAMENTO 

TOPOGRÁFICO; 
a.4. IMAGEM 04 – CORTE A – LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO; 
a.5. IMAGEM 05 – CORTE B – LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO; 
a.6. IMAGEM 06 – CORTE C – LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO; 
a.7. IMAGEM 07 – CORTE C – DESMONTES PREVISTOS (INTERVENÇÃO 
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PROPOSTA 01); 
a.8. IMAGEM 08 – CORTE C – INTERVENÇÃO PROPOSTA 01; 
a.9. IMAGEM 09 – ESQUADRIAS; 
a.10. IMAGEM 10 – CORTE C – DESMONTES PREVISTOS (INTERVENÇÃO 

PROPOSTA 02); 
a.11. IMAGEM 11 - CORTE C - INTERVENÇÃO PROPOSTA 02; 

b. Planta baixa de demolição – SPED-2022-2B-ARQ-LCR-N-T1-201-A e SPED-2022-
2B-ARQ-LCR-N-T2-202-A; 

c. Planta baixa de numeração dos ambientes – SPED-2022-2B-ARQ-LCR-N-T0-203-
A; 

d. Modelo de planilha orçamentária, com indicação dos principais itens a serem 
orçados em cada etapa (serviços preliminares, coordenação de obra, demolições e 
remoções, descarte de entulhos/resíduos, serviços finais), com referência a tabelas 
SINAPI e CPOS e estimativa de quantitativos;  

e. Indicação dos quantitativos estimados de demolição/remoção/desmonte e entulho, 
especificados por medida (largura, altura, peitoril, espessura, perímetro), unidade, 
área (m²) e volume (m³); 
 

5.2. Sem prejuízo da responsabilidade aplicada à CONTRATADA, os serviços serão 
orientados, acompanhados e fiscalizados pelo Estúdio Sarasá Conservação e 
Restauro S/S LTDA., sociedade empresária inscrita no CNPJ sob o nº. 
05.323.630/0001-10, com sede na Via Anchieta, nº. 1.101, Ipiranga, São Paulo/SP, 
CEP 04247-001, contratada pela APD para a elaboração de projeto executivo, 
fiscalização, supervisão e gerenciamento integrado da obra. 

 
5.3. Até o início dos serviços, objeto desta seleção, as especificações técnicas poderão 

ser adaptadas ou alteradas, a depender de exigências dos órgãos técnicos 
responsáveis pela análise e aprovação do projeto executivo de reforma e adaptação 
do espaço destinado à São Paulo Escola de Dança, com consequente revisão do 
preço dos serviços, se for o caso.  

 
6. Obrigações da contratada 

 
a. implementar os serviços contratados, informando, em tempo hábil, qualquer motivo 

impeditivo; 
b. realizar os serviços, contemplando seus desdobramentos naturais e consequentes; 
c. garantir que os profissionais que compõem sua equipe de trabalho, dentre 

empregados, consultores e outros parceiros, possuam os requisitos técnicos 
necessários à execução dos serviços contratados, responsabilizando-se pelos 
serviços que executar com apoio de terceiros; 

d. designar profissional técnico habilitado para coordenação técnica e operacional dos 
trabalhos e responsável pela emissão da ART ou RRT, com poderes para resolução 
de possíveis ocorrências durante a execução do Contrato; 

e. responsabilizar-se pelo fornecimento e fiscalização do uso de equipamentos de 
proteção individual e segurança e medicina no trabalho de seus empregados, os 
quais deverão ser adequados às tarefas executadas, bem como deverão atender 
às exigências da CONTRATANTE e à legislação vigente; 
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f. responsabilizar-se pelo fornecimento e custeio de todos os materiais para a boa 
prestação dos serviços, incluindo, mas não se limitando a andaimes, materiais de 
proteção de piso, sacos para entulho, caçambas, caminhões e veículos de 
transporte, dentre outros; 

g. responsabilizar-se pela remoção adequada dos resíduos, zelando pela integridade 
do prédio;  

h. responsabilizar-se pela providência dos alvarás e licenças necessárias à remoção 
dos resíduos gerados e da operação do “bota-fora”; 

i. assumir total e exclusiva responsabilidade por quaisquer ônus ou encargos 
relacionados a seus empregados, na prestação dos serviços contratados, sejam 
eles decorrentes da legislação trabalhista, social ou previdenciária, de normas 
coletivas de trabalho, incluídas as indenizações por acidentes, moléstias ou outras 
de natureza profissional ou ocupacional; 

j. responsabilizar-se por danos ou prejuízos que vier a causar à CONTRATANTE ou 
a seus bens, a bens ou pessoa de terceiros, ou danos advindos de qualquer 
comportamento de seus empregados, funcionários ou prepostos em serviço, ou, 
ainda, causados por equipamentos de responsabilidade da CONTRATADA, 
correndo às suas expensas, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE, 
ressarcimento ou indenizações que tais danos ou prejuízos possam causar; 

k. refazer, sem qualquer ônus à CONTRATANTE, os serviços imperfeitos ou 
executados em desacordo com as especificações da CONTRATANTE; 

l. indenizar, em caso da inobservância das especificações, as demolições, remoções 
ou desmontes não autorizados; 

m. aplicar técnicas adequadas às execuções deste escopo para remoção ou 
demolição, de modo a não comprometer a estrutura do edifício e edificação; 

n. comunicar à CONTRATANTE, de imediato, acerca de qualquer anormalidade ou 
acontecimento entendido como irregular, bem como prestar toda e qualquer 
informação solicitada pela CONTRATANTE; 

o. emitir a respectiva ART ou RRT, e realizar alterações na nestes documentos, se 
ocorrerem eventuais mudanças no projeto, por decisão da CONTRATANTE; 

p. expedir ART ou RRT de substituição, em caso da troca dos profissionais técnicos; 
q. dar baixa na ART ou RRT em caso de rescisão, paralização ou término da obra; 
r. na conclusão dos serviços, deixar o local limpo e livre de todos os materiais 

demolidos e removidos e em estado adequado à continuidade da Obra; 
s. manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
constatadas no momento da contratação; agir sempre com boa fé, durante todas as 
fases de execução do Contrato, inclusive nos períodos pré e pós-contratual;  
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Anexo II 
 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE E DE NÃO IMPEDIMENTO 
 

(Modelo a ser redigido em papel timbrado da Pessoa Jurídica) 
 
Eu, [Nome], portador da Cédula de Identidade RG nº [completar] e inscrito no CPF sob o 
nº [completar] representante legal da [razão social], [CNPJ nº], declaro, sob as penas da 
lei: (i) que a [razão social] encontra-se em situação regular perante as Fazendas Federal, 
Estadual e Municipal, assim como perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e 
o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS; (ii) que se encontra em situação regular 
perante o Ministério do Trabalho, inclusive no que se refere à observância do disposto no 
inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal; (iii) que não existem fatos impeditivos 
de sua contratação, (iv) que todas as condições de habilitação e qualificação constatadas 
no momento da contratação serão mantidas, durante toda a execução dos serviços; (v) 
que se compromete a comunicar a ASSOCIAÇÃO PRÓ-DANÇA qualquer fato que venha 
a comprometer sua habilitação, inclusive durante a execução dos serviços. 
 

(Município), XXX de XXXXX de 2022. 
 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
Identificação e assinatura do representante legal 
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Anexo III 
MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 
ASSOCIAÇÃO PRÓ-DANÇA, associação de direito privado sem fins lucrativos, qualificada 
como Organização Social da Cultura nos termos da Lei Complementar Estadual 846/1998, 
inscrita no CNPJ sob o nº. 11.035.916/0001-01, com sede na Rua Três Rios, nº. 363, 1º 
andar, São Paulo/SP, neste ato representada neste ato representada por seu Diretor 
Administrativo-Financeiro, Mário Allan Ferraz Mafra, portador da cédula de identidade RG 
nº. 57.418.661-X e inscrito no CPF sob o nº. 707.051.517-00, e por procurador na forma 
de seu Estatuto Social (art. 34, § 1º), doravante denominada CONTRATANTE; e 
 
RAZÃO SOCIAL, qualificação completa, endereço, representante legal, doravante 
denominada CONTRATADA. 
 
Ajustam entre si o presente Contrato de Prestação de Serviços, que será regrado pelas 
seguintes cláusulas: 
 
Cláusula 1ª. OBJETO 
 
1.1. O Contrato tem por objeto a prestação de serviços especializados de engenharia 

civil para:  
 

a. para demolição, desmonte controlado, remoção, transporte e descarte de materiais 
e entulho na sede da São Paulo Escola de Dança– Centro de Formação em Artes 
Coreográficas, localizado na Rua Mauá, 51, 3º andar – Luz, São Paulo/SP 
(doravante “Obra”); 
 

Cláusula 2ª. CRONOGRAMA 
 
2.1. A CONTRATADA desenvolverá sua atuação dentro do período previsto de 25 dias 

corridos, com base no cronograma constante do Anexo I, parte integrante deste 
Contrato. 
 

2.2. A CONTRATADA obriga-se a observar o cronograma em regime de melhores 
esforços, não podendo ser penalizada por atrasos que decorram de circunstâncias 
alheias à sua vontade e não decorram de sua ação ou omissão na execução dos 
serviços. 

 
Cláusula 3ª. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 
3.1. São obrigações da Contratada, sem prejuízo de outras previstas neste Contrato: 
 
a. implementar os serviços contratados, informando, em tempo hábil, qualquer motivo 

impeditivo; 
b. realizar os serviços, contemplando seus desdobramentos naturais e consequentes; 
c. garantir que os profissionais que compõem sua equipe de trabalho, dentre 

empregados, consultores e outros parceiros, possuam os requisitos técnicos 
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necessários à execução dos serviços contratados, responsabilizando-se pelos 
serviços que executar com apoio de terceiros; 

d. designar profissional técnico habilitado para coordenação técnica e operacional dos 
trabalhos e responsável pela emissão da ART ou RRT, com poderes para resolução 
de possíveis ocorrências durante a execução do Contrato; 

e. responsabilizar-se pelo fornecimento e fiscalização do uso de equipamentos de 
proteção individual e segurança e medicina no trabalho de seus empregados ou 
prepostos, os quais deverão ser adequados às tarefas executadas, bem como 
deverão atender às exigências da CONTRATANTE e à legislação vigente; 

f. responsabilizar-se pelo fornecimento e custeio de todos os materiais para a boa 
prestação dos serviços, incluindo, mas não se limitando a andaimes, materiais de 
proteção de piso, sacos para entulho, caçambas, caminhões e veículos de 
transportem dentre outros; 

g. responsabilizar-se pela remoção adequada dos resíduos, zelando pela integridade 
do prédio;  

h. responsabilizar-se pela providência dos alvarás e licenças necessárias à remoção 
dos resíduos gerados e da operação do “bota-fora”; 

i. assumir total e exclusiva responsabilidade por quaisquer ônus ou encargos 
relacionados a seus empregados ou prepostos, na prestação dos serviços 
contratados, sejam eles decorrentes da legislação trabalhista, social ou 
previdenciária, de normas coletivas de trabalho, incluídas as indenizações por 
acidentes, moléstias ou outras de natureza profissional ou ocupacional; 

j. responsabilizar-se por danos ou prejuízos que vier a causar à CONTRATANTE ou 
a seus bens, a bens ou pessoa de terceiros, ou danos advindos de qualquer 
comportamento de seus empregados, funcionários ou prepostos em serviço, ou, 
ainda, causados por equipamentos de responsabilidade da CONTRATADA, 
correndo às suas expensas, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE, 
ressarcimento ou indenizações que tais danos ou prejuízos possam causar; 

k. refazer, sem qualquer ônus à CONTRATANTE, os serviços imperfeitos ou 
executados em desacordo com as especificações da CONTRATANTE; 

l. indenizar, em caso da inobservância das especificações, as demolições, remoções 
ou desmontes não autorizados; 

m. aplicar técnicas adequadas às execuções deste escopo para demolição, desmonte 
controlado, remoção, transporte e descarte de materiais e entulho, de modo a não 
comprometer a estrutura do edifício e edificação; 

n. comunicar à CONTRATANTE, de imediato, acerca de qualquer anormalidade ou 
acontecimento entendido como irregular, bem como prestar toda e qualquer 
informação solicitada pela CONTRATANTE; 

o. emitir a respectiva ART ou RRT, e realizar alterações nestes documentos, se 
ocorrerem eventuais mudanças no projeto por decisão da CONTRATANTE; 

p. expedir ART u RRT de substituição, em caso da troca dos profissionais técnicos; 
q. dar baixa na ART ou RRT em caso de rescisão, paralização ou término da obra; 
r. na conclusão dos serviços, deixar o local limpo e livre de todos os materiais 

demolidos e removidos e em estado adequado à continuidade da Obra; 
s. manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
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constatadas no momento da contratação; agir sempre com boa fé, durante todas as 
fases de execução do Contrato, inclusive nos períodos pré e pós-contratual; 

 
3.2. A CONTRATADA obriga-se a reembolsar todas as despesas que a 

CONTRATANTE tiver decorrentes de: 
 

a. eventual condenação por reconhecimento judicial de vínculo empregatício de 
empregados ou prepostos da CONTRATADA com a CONTRATANTE; 

b. eventual inclusão da CONTRATANTE no polo passivo de reclamações trabalhistas 
propostas por empregados ou ex-empregados da CONTRATADA ou prepostos, 
devendo ressarcir todos os custos, entre eles, os honorários de advogados 
contratados, exclusivamente, pela CONTRATANTE para sua representação e 
defesa; 

c. eventual inclusão da CONTRATANTE no polo passivo de processos administrativos 
ou judiciais que reconheçam a responsabilidade da CONTRATANTE por 
obrigações civis, fiscais ou previdenciárias de responsabilidade da CONTRATADA, 
na qualidade de contribuinte ou prestadora de serviços.  

 
Cláusula 4ª. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

 
4.1. São obrigações da CONTRATANTE, sem prejuízo de outras previstas neste 

Contrato: 
 

a. pagar, no prazo e do modo contratados, a remuneração da CONTRATADA; 
b. autorizar a entrada dos membros da equipe da CONTRATADA às suas 

dependências e permitir acesso aos equipamentos, devendo tais membros estar 
devidamente cadastrados;  

c. disponibilizar à CONTRATADA as normas internas ou rotinas de segurança 
vigentes; e 

d. comunicar à CONTRATADA qualquer falta ou deficiência verificada na prestação 
do serviço. 

 
Cláusula 5ª. VIGÊNCIA E PRAZOS 
 
5.1. O Contrato entra em vigor na data de sua assinatura e terá vigência até o completo 

cumprimento das obrigações firmadas entre as Partes. 
 

Cláusula 6ª. PREÇO E REMUNERAÇÃO 
 
6.1. O preço total dos serviços é de R$ [-] ([valor por extenso]) e será pago à 

CONTRATADA conforme a verificação da boa execução dos serviços. 
 

6.1.1.  As medições efetuadas pela CONTRATANTE para efeito de pagamento não 
importam em verificação ou em recebimento definitivo dos serviços, que só 
se dará após a conclusão de todas as atividades de demolição, desmonte 
controlado, remoção e transporte de materiais e entulho, com a entrega do 
local da obra limpo e livre de todos os materiais demolidos e removidos e 
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em estado adequado à continuidade da Obra; 
 
6.2. O valor acima inclui todos os custos diretos e indiretos, tais como tributos, encargos 

sociais e trabalhistas, taxas, contribuições parafiscais e quaisquer outros que 
incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Contrato, os quais serão de 
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA. 
 

6.3. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontará dos pagamentos que 
efetuar e recolherá, nos prazos da lei, os tributos a que esteja obrigada pela 
legislação vigente. 

 
6.4. O pagamento dos valores será efetuado até o último dia útil do mês da prestação 

dos serviços, com apresentação da Nota Fiscal com pelo menos 10 (dez) dias de 
antecedência, a qual deverá ser encaminhada ao e-mail 
compras@prodanca.org.br. 

 
6.5. Na hipótese de apresentação, pela CONTRATADA, de Nota Fiscal ou Fatura 

irregular, a CONTRATANTE poderá devolvê-la à CONTRATADA para os acertos 
necessários, caso em que, após promover as correções, a CONTRATADA a 
reapresentará à CONTRATANTE, ficando claro que o vencimento da Nota Fiscal 
ou Fatura irregular estará automaticamente prorrogado pelo número de dias 
correspondentes aos dias necessários à reapresentação do documento 
devidamente sanado, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito à 
compensação, reparação, indenização ou correção. 
 

6.6. Na hipótese de não apresentação da Nota Fiscal ou Fatura irregular dentro do prazo 
determinado no Contrato, o vencimento da Nota Fiscal ou Fatura estará 
automaticamente prorrogado, por mais 10 (dez) dias, a contar do recebimento da 
Nota Fiscal ou Fatura pela CONTRATANTE. 

 
6.7. Todos os pagamentos processar-se-ão mediante crédito em conta corrente em 

nome da CONTRATADA, no Banco [-], Agência nº. [-], Conta Corrente nº. [-]. 
 
6.8. Na hipótese de a CONTRATANTE ter efetuado o pagamento de Nota Fiscal/Fatura 

em quantia maior do que aquela efetivamente devida, será efetuada 
automaticamente, na Nota Fiscal/Fatura seguinte, a devida compensação. 
 

6.9. Caso haja atraso no pagamento das Notas Fiscais/Faturas nos prazos de seus 
respectivos vencimentos, dos valores devidos, deverão ser acrescidos juros 
moratórios de 1% (um por cento) ao mês sobre os montantes em atraso 
devidamente corrigidos pelo IPCA/IBGE ou índice que vier a substituí-lo. 

 
Cláusula 7ª. TÉRMINO 

 
7.1. O não cumprimento de quaisquer das cláusulas e condições pactuadas neste 

Contrato e nos documentos que o integram ou a sua inexecução, total ou parcial, 
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implicará a rescisão de pleno direito deste Contrato, mediante notificação formal 
encaminhada pela Parte que se sentir lesada. 

 
7.2. Constituem hipóteses de rescisão do presente Contrato, pela CONTRATANTE, na 

forma prevista no item anterior, sem prejuízo de demais disposições previstas neste 
instrumento, as seguintes: 

   
a. o não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, 

especificações ou prazos; 
b. a lentidão do seu cumprimento ou o atraso injustificado no início dos 

serviços; 
c. a paralisação dos serviços sem justa causa ou prévia comunicação à 

CONTRATANTE; 
d. o desatendimento das determinações regulares da fiscalização da 

CONTRATANTE; 
e. o cometimento de faltas reiteradas na execução dos serviços; 
f. a decretação de falência ou insolvência da CONTRATADA; 
g. a dissolução ou extinção da CONTRATADA; 
h. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 

CONTRATADA que, a critério da CONTRATANTE, prejudique a execução 
do Contrato; 

i. o não cumprimento das normas relativas à saúde e à segurança no trabalho 
dos empregados da CONTRATADA, previstas na legislação federal, 
estadual ou municipal ou de dispositivos relativos à matéria constantes de 
acordo, convenção ou dissídio coletivo; 

j. o não cumprimento do Regulamento de Seleções da CONTRATANTE. 
 

7.3. Pelo término do vínculo contratual, com ou sem a finalização da obra, dará baixa a 
CONTRATADA em todas as guias de ART ou RRT expedidas. 

 
Cláusula 8ª. PENALIDADES 

 
8.1. A CONTRATADA sujeita-se às seguintes penalidades: 
 

a. advertência, por escrito, sempre que verificadas pequenas irregularidades para as 
quais a CONTRATADA haja concorrido; 

b. multas de até 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, nas hipóteses de 
inexecução total ou parcial, execução imperfeita ou em desacordo com as 
especificações e negligência na execução das obras ou na prestação de serviços 
de gerenciamento das obras objeto deste Contrato, sem prejuízo da possibilidade 
de resolução do presente Contrato pela CONTRATANTE, nos termos da cláusula 
7.1 acima;  

c. suspensão do direito de participar das seleções ou contratar com a 
CONTRATANTE, por prazo de até 02 (dois) anos, sem prejuízo da possibilidade de 
resolução do presente Contrato pela CONTRATANTE, nos termos da cláusula 7.1 
acima. 
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8.2. A CONTRATANTE poderá deduzir as multas em que a CONTRATADA haja 
incorrido de quaisquer créditos decorrentes deste Contrato. 
 

8.3. As penalidades previstas neste Contrato são independentes entre si, podendo ser 
aplicadas isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis e 
sem prejuízo do ressarcimento por perdas e danos. 

 
Cláusula 9ª. COMUNICAÇÕES 

 
9.1. Todas as comunicações relacionadas ao presente Contrato deverão ser 

obrigatoriamente encaminhadas aos endereços ou e-mails especificados abaixo e 
endereçadas às seguintes pessoas: 
 
a. CONTRATANTE: 

A/C: Sr. José Galba de Aquino 
Cargo: Superintendente Administrativo e Financeiro 
E-mail: galba@prodanca.org.br 
Endereço: Rua Três Rios, 363 – 1º. Andar – Bom Retiro – São Paulo – SP – 
CEP: 01123-001 
Tel.: (11) 3224-1385 

 
b. CONTRATADA:  

A/C Sr. [-] 
Cargo: [-] 
E-mail: [-] 
Endereço: [-] 
Tel.: [-] 

 
9.2. As comunicações que tenham por objeto informar o descumprimento de quaisquer 

cláusulas ou disposições deste Contrato e/ou que reporte a intenção de resilir e/ou 
rescindir o presente Contrato deverão ser assinadas pelo(s) representante(s) 
legal(is) da Parte signatária, e postadas por meio hábil para a comprovação de seu 
recebimento. 
 

9.3. As comunicações recíprocas, somente serão consideradas quando efetuadas por 
escrito, por meio de correspondências ou documento de transmissão, 
mencionando-se o número e o assunto relativo a este Contrato. 

 
Cláusula 10ª. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
10.1. O presente Contrato obriga as Partes e seus sucessores a qualquer título. 

 
10.2. Para os fins deste Contrato, nenhuma das Partes deverá ser considerada como 

representante ou agente da outra, tampouco se estabelecerá qualquer tipo de 
vínculo de natureza trabalhista ou previdenciária entre a CONTRATADA e a 
CONTRATANTE ou entre uma Parte e os empregados, prepostos, consultores, e 
eventuais subcontratados da outra Parte. 
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10.3. O presente Contrato ou os direitos e vantagens de qualquer natureza nele previstos, 

dele derivados ou a ele vinculados não poderão, sob nenhum fundamento ou 
pretexto, ser cedidos, transferidos, negociados, dados em garantia, endossados ou 
caucionados, sem prévia autorização escrita da CONTRATANTE. O não 
atendimento a esta disposição poderá dar ensejo, a critério da CONTRATANTE, à 
rescisão contratual por culpa da CONTRATADA. 
 

10.4. Se qualquer das Partes contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por 
omissão, a inobservância, no todo ou em parte, de qualquer das cláusulas e 
condições deste Contrato, tal fato não poderá ser considerado novação nem 
liberará, desonerará, ou de qualquer forma, afetará ou prejudicará essas mesmas 
cláusulas e condições, as quais permanecerão inalteradas, como se nenhuma 
tolerância houvesse ocorrido. 
 

10.5. A CONTRATADA declara conhecer o Regulamento de Seleções da 
CONTRATANTE, e concordar com suas disposições, sendo que o descumprimento 
das regras nele contidas constitui hipótese de rescisão deste Contrato, conforme 
alínea “l” do item 7.1.1 acima. 
 

10.6. Cada Parte arcará com suas respectivas responsabilidades, especialmente 
trabalhistas, fiscais, consumeristas, comerciais ou decorrentes de violação a 
direitos de terceiros, observadas as disposições ora contratadas, não decorrendo 
da presente avença qualquer responsabilidade de uma Parte por atos, fatos ou 
situações envolvendo a outra Parte. 
 

10.7. Ressalvadas as disposições em contrário previstas neste Contrato, não se 
estabelece qualquer exclusividade para as Partes, podendo as mesmas firmar 
contratos de mesma natureza com terceiros, independentemente de quaisquer 
autorizações prévias pela outra Parte. 
 

10.8. Eventual tolerância de uma Parte a infrações ou descumprimento das condições 
estipuladas no presente Contrato, cometidas pela outra Parte, será tida como ato 
de mera liberalidade não se constituindo em perdão, precedente, novação ou 
renúncia a direitos que a legislação ou o Contrato assegurem às Partes. 
 

10.9. Este Contrato representa todo o entendimento havido entre as Partes sobre o seu 
objeto. Quaisquer alterações somente serão reconhecidas pelas Partes se 
formalizadas por meio de termo de aditamento específico, escrito e firmado pelas 
Partes. 
 

10.10. Se qualquer das disposições do presente Contrato for considerada, por qualquer 
motivo, nula ou inexequível, tal nulidade ou inexequibilidade não afetará as demais 
cláusulas, que permanecerão válidas e em vigor. 

 
10.11. De acordo com a conveniência ou a necessidade da CONTRATANTE, os serviços 

contratados poderão ser acrescidos ou suprimidos em até 25% (vinte e cinco por 
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cento) do valor inicial atualizado do Contrato, ficando a CONTRATADA obrigada a 
aceitar, nas mesmas condições inicialmente vigentes, os respectivos acréscimos 
ou supressões. 

 
Cláusula 11ª. FORO 

 
11.1. As Partes elegem o foro da Comarca de São Paulo - Capital para dirimir qualquer 

dúvida ou controvérsia decorrente deste Contrato, renunciando a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 

 
E, por estarem justas e contratadas, firmam as Partes o presente instrumento em 02 (duas) 
vias, de igual teor, juntamente com as testemunhas abaixo assinadas. 
  

São Paulo, ___ de _______ de 2022. 
 
 
 
 

__________________________________________________________ 
CONTRATANTE 

ASSOCIAÇÃO PRÓ-DANÇA – APD 
 
 
 
 

__________________________________________________________ 
CONTRATADA 

[-] 
 
 

 
TESTEMUNHAS: 
 
_____________________                            _______________________ 
Nome:      Nome: 
RG:      RG: 
CPF:      CPF:  

 


